English as a Second Language
web.saumag.edu/ESL
Você está interessado em estudar nos Estados Unidos, mas o nível do seu inglês está muito baixo? Venha
para SAU-ESL! Vamos prepará-lo para um participação completa em todos os programas de graduação da
Universidade de Southern Arkansas ao acelerar o seu aprendizado e fluência da lingua inglesa, e ao
desenvolver as suas estratégias para o discurso acadêmico de sucesso e competência cultural.
Nós iremos avaliar o seu Inglês e classifica-lo cinco níveis. Você terá 18 horas de aulas por semana (12
horas de aulas, 6 horas de laboratório) em cinco classes diferentes (leitura intensiva, escrita, conversação,
gramática e Lab). Quando você atingir o níve de Inglês requerido pela SAU, você estará habilitado para
iniciar o seu programa de graduação no início do próximo semestre.
SAU é uma universidade regional em um ambiente familiar de uma pequena cidade que oferece muitos
cursos e programas de graduação disponíveis em quatro faculdades: Negócios, Educação, Artes Liberais e
Cênicas, e de Ciência e Tecnologia.
Como estudante na SAU-ESL, você terá acesso a todas as instalações e serviços da universidade, incluindo
serviços de saúde, biblioteca, acesso à Internet, laboratórios de informática, instalações tais como o
ginásio e a piscina, e os clubes estudantis!
Finalmente, você vai perceber que a nossa taxa de matrícula e taxas custam muito menos do que muitas
outras universidades.
Datas
Primavera 2020
15 Janeiro — 8 Maio
Verão 2020
27 Maio – 25 Junho (4 semanas)
Outono 2020
19 Agosto – 11 Desembro

Custos estimados para um nivel:

-

Outono/Primavera (4 meses): $2,925
-

Verão (4 semanas): $1,755___

*Alojamento, comida, seguro e livros não estão incluídos

Para mais informações e contato:

Inglês como Segunda Língua,
Southern Arkansas University
100 East University
MSC 9236
Magnolia, AR 71753, U.S.A.

Telefone: (870) 235-5368
Fax: (870) 235-5369
Email: esl@saumag.edu
Website: www.saumag.edu/esl

